
σκάφος

ΜΙΝΕΤΤΑ
νιώσε

ασφάλεια
για το

σκάφος σου

Ελλάδα σημαίνει θάλασσα και θάλασσα σημαίνει δράση, περιπέτεια, 
ταξίδια, σκάφος. Ο κάθε ιδιοκτήτης σκάφους μπορεί να αποκτήσει  
ένα πλήρες ασφαλιστήριο εξασφαλίζοντας ξένοιαστες αποδράσεις.  
Εμείς σου προσφέρουμε 2 ασφαλιστικά προγράμματα,  
τα NAV 1 και NAV 2 για ασφαλή ταξίδια με προσιτό κόστος.

■ Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up).
■ 10% συνδυαστική έκπτωση (με την ασφάλιση του αυτοκινήτου). 
■ Δωρεάν Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ, με πλήθος παροχών για 

όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους, με 
οποιοδήποτε ασφαλιστήριο σε οποιοδήποτε κλάδο.

■ Δυνατότητα εξόφλησης των ασφαλίστρων σε έως και 12 άτοκες 
μηνιαίες δόσεις. 

Ενημερώσου αναλυτικά από τον ασφαλιστικό σου διαμεσολαβητή.

Πως επωφελούμαι επιπλέον από την ασφάλιση 
του σκάφους μου στη ΜΙΝΕΤΤΑ;

Οι επιλογές μου σε πακέτα ασφάλισης σκάφους

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων 

Κάλυψη Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και 
πλήρης κάλυψη ιδίων ζημιών του σκάφους 

(Hull and machinery)

Nav 1

Nav 2

57.000.000
οι αποζημιώσεις (σε €)

που δώσαμε για τη διετία 
2018 - 2019 στους 

ασφαλισμένους μας.

1.200
και πλέον συνεργάτες 

μας έτοιμοι να σε  
εξυπηρετήσουν σε όλη 

την Ελλάδα.

Από το

1973
είμαστε σταθερά 

δίπλα σου.

ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Λ. Συγγρού 193-195, 171 21, Ν. Σμύρνη
τηλ.: 210 9309500, www.minetta.gr
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https://www.facebook.com/asfaleiai.minetta
https://www.instagram.com/asfaleiaiminetta/
https://www.linkedin.com/company/european-union-minettas-insurances/
https://www.youtube.com/channel/UCGD8uUHz7TLmtshBJuXDfSA


Έχει σημασία να νιώθεις την ασφάλεια που δικαιούσαι! Στη MINETTA κρατάμε τις υποσχέσεις μας. Και βασική μας υπόσχεση είναι να είμαστε δίπλα σου όποτε 
μας χρειαστείς, προσφέροντάς σου ποιοτικές υπηρεσίες, ουσιαστική κάλυψη και δίκαιη, άμεση αποζημίωση. 

Επειδή για εμάς, η ασφάλιση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συναλλαγή. Είναι σεβασμός, προσήλωση. Είναι διαθεσιμότητα. Είναι ανθρώπινη σχέση. 
ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλίζει ότι αξίζει!

Γίνε καλύτερος οδηγός
κατέβασε δωρεάν το app 

που δημιουργήσαμε
σε συνεργασία με 

τον ΙΑΒΕΡΗ! 

Κατέβασε τώρα 
την εφαρμογή και 

απέκτησε 
πρόσβαση σε ένα 
πλήθος χρήσιμων 

υπηρεσιών!

Απλά, Γρήγορα 
& Κάθε στιγμή 
η ψηφιακή πύλη 
εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων 
στη ΜΙΝΕΤΤΑ 

Ηλεκτρονική πληρωμή 
του συμβολαίου σου 

και με δυνατότητα 
εξόφλησης, 

με χρήση πιστωτικής, 
έως και σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάλυψη Αστκής Ευθύνης σύμφωνα με την ισχύουσα  
ελληνική νομοθεσία για:
	n Σωματικές βλάβες
	n Υλικές ζημιές
	n Ατυχηματική θαλάσσια ρύπανση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Κάλυψη προσωπικών ειδών
	n Κάλυψη μηχανικών βλαβών
	n Κάλυψη πτώσης εξωλέμβιας μηχανής
	n Κάλυψη για άξονα, προπέλα, πηδάλιο, στήριγμα του  
ελικοφόρου άξονα
	n Κάλυψη Κινδύνου πτώσης/ανατροπής του σκάφους
	n Κάλυψη ζημιών του σκάφους κατά την διαμετακόμισή του
	n Κάλυψη ολικής κλοπής τρέιλερ μαζί με το σκάφος
	n Κάλυψη κινδύνων Πολέμου - Απεργιών
	n Κάλυψη Αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Κάλυψη NAV1 και βασική Κάλυψη Ιδίων Ζημιών Σκάφους.
Ενδεικτικά καλύπτονται:
	n Κίνδυνοι της θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων  
πλεύσιμων υδάτων
	n Πυρκαγιά, Έκρηξη, Εκβολή, Πειρατεία
	n Πρόσκρουση με εγκαταστάσεις λιμανιού ή αποβάθρας, με 
Μεταφορικά μέσα της ξηράς ή αεροσκάφη ή παρόμοια αντικείμενα
	n Σεισμός, Hφαιστειακή έκρηξη ή Kεραυνός
	n Ατυχήματα κατά τη φορτοεκφόρτωση ή διακίνηση εφοδίων, 
συνέργων, εξοπλισμού, μηχανημάτων ή καυσίμων
	n Κακόβουλες πράξεις τρίτων
	n Κλοπή του σκάφους, λέμβων, εξωλέμβιων μηχανών
	n Έξοδα επιθεώρησης υφάλων μετά από προσάραξη
	n Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής και ναυαγιαίρεσης
	n Αμέλεια πληρώματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

	n Κάλυψη Αστικής ευθύνης από και προς σκιέρ
	n Ολική κλοπή σκάφους κατόπιν διαρρήξεως
	n Κάλυψη ολικής κλοπής τρέιλερ μαζί με το σκάφος


